
Evangélikusok vagyunk
KÉSZÍTETTE: CSÖRNYI ÁRMIN, ABÉRT OLIVÉR



Evangélikus egyházhoz tartozás
Konfirmáció: Azért készülök konfirmációra, mert meg vagyok keresztelve. Ez arra kötelez, hogy 
megismerjem evangélikus egyházunk tanítását, megvalljam hitemet szóval és cselekedettel, és 
az úrvacsorával élők közösségébe lépjek.

Részei: Konfirmációi vizsga, Konfirmációi istentisztelet

Jelentése: megerősítés



Az egyház
-Hogyan teremti közöttünk az egyházat a Szentlélek: Közösséget teremt közöttem és Jézus 
Krisztus között, valamint közöttem és a Jézus Krisztusban hívők között

-Egyház: A Jézus Krisztusban hívők közössége

-Az egyház feje: Jézus Krisztus

-Miért egy az egyház: Mert egy Krisztusunk van

-Miért szent az egyház: Mert Istené

-Az egyház feladat: hirdesse az evangéliumot is kiszolgáltassa a szentségeket 



Kik dolgoznak a gyülekezetben?
-Lelkészek

-felügyelő 

-hitoktató

-gondnok

-kántor

-pénztáros

-idős-gondozó

-kórusvezető

-presbiter



Szentírás
Szentírás=Biblia

-A Biblia az igehirdetés forrása

-A Biblia 66 könyvből áll

-Két részből áll

-Ószövetség:39 könyv, arról szól hogy Isten megteremtette a világot majd megígérte a Megváltót 
a bűnbe esett embernek, és előkészítette eljövetelét.

-Újszövetség:27 könyv, arról szól hogy Isten Jézus Krisztus személyében elküldte a megígért 
Megváltót.



Szentháromság
-Szentlélek: Az Atyának és a Fiúnak a Lelke

-Szentlélek hitet ébresztő munkája: Azért van rá szükség mert 
a bűn miatt nem tudnánk bízni se Istenben, sem Jézus 
Krisztusban.

-Hogyan teremt bennünk hitet a Szentlélek: Az evangélium 
által teremt bennünk hitet.



Szentségek
-Szent = elkülönített

-Szentek: nem bűntelen emberek, hanem hívők, akik 
hallgatnak Jézus Krisztusra

-A szentségek Jézus Krisztus rendelte el üdvösségünkre

-A szentségben Isten igéje látható jellel van összekapcsolva

-Szentségek: keresztség, úrvacsora



Keresztség
- Keresztség: Amikor megkereszteltek, Isten Jézus Krisztusért 
gyermekévé fogadott

-A keresztség nem egyszerűen víz hanem Isten 
parancsolatával elrendelt, és Isten igéjével együtt használt víz

-Keresztség által Isten bűnbocsánatot, életet és üdvösséget ad

-A víz használata arra emlékeztet hogy a keresztség által Isten 
megtisztít a bűntől és új életet ad



Úrvacsora
-Úrvacsora: Az úrvacsora Krisztus Urunk valóságos teste és 
vére kenyérben és borban 

-Mit kapunk az úrvacsorában: Jézus Krisztus testét és vérét 
kapjuk, és vele együtt életet és üdvösséget

-Hogyan készüljünk rá: Komoly önvizsgálattal és gyónással



Köszönjük a figyelmet!


